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Sociala fonden
Efter olika frågor så vill vi påminnna om Sociala
fondens öppettider: Sista vardagen i varje ojämn
vecka mellan klockan 8.00-13.00.
Orsaken till att vi måste ha bestämda tider är att vi
endast då har pengar på Metallexpedition.

5-skift i

Grovplåt

På grund av

det stora
förseningsläget
inom VP ( ca 5000 ton ) kommer
valsverket att arbeta 5-skift från och med vecka 40.
Skiftuppgången sker i 2 steg . Personal till 5-skiftet
under vecka 40 och ca 5 veckor framåt lånas från
rullugnsgruppen ( 6 st ).
Detta är möjligt efterssom rullugnsprojektet också har
drabbats av förseningar. Under dessa veckor kommer
reglerhytten att byggas om till dubbelkommando och
svalbädden förses med en tjockleksmätare.
Detta gör att man kan fortsätta med 5-skift om
behovet finns även sen rullugnspersonalen återgått

Vi har väldigt lite frågor om omställnings ersättning
därför påminner vi om reglerna om vad som gäller
när man byter skift.

REGEL
Omställningsersättning betalas för arbetad tid som
under en sjudygnsperiod inte sammanfaller med
ordinarie arbetstidsschema. Ersättningen är 12kr/

 Beräkningen av sjudygnsperioden inleds det
dygn då arbetet efter det nya schemat påbörjas.

 Vid upprepade förflyttningar med byte av
scheman börjar ny sjudygnsperiod löpa först
sedan en hel sjudygnsperiod fullföljts.

 Man kan inte ha omställning / övertid samtidigt.
I exemplet nedan får personen som byter skift
8 tim övertid + 32 tim omställning ers.
7 dygnsperioden

VECKOVILA

Må Ti

Veckovila innebär att man
skall ha ledigt varje vecka
med minst 36 timmar på
varje 7-dygns period.
REGLERNA ÄR DESSA:

Får man inte 36 tim ledighet så träder
veckovilan in och säger att man under en 14
dagars period skall beredas 72 tim ledighet.



Beredas innebär att man SKALL vara ledig,
oavsett om det är arbetsskift eller ej.
Är det så att dessa 72 timmar inträffar på
ordinarie arbetstid så skall man ha ledighet och
ersättning som om man jobbat.

Ett exempel
Under 7-dagars perioden har man inte fått 36
timmars ledighet.
Då ser man på 14-dagars perioden att man skall ha
ledigt 3 dagar av de 4 som är markerade.
Och då ha fullt betalt som om man arbetat.
14-dygns period
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Har arbetad tid

48 tim Dag 1-7

B

Ord schema tid

40 tim Dag 1-7

C

Övertid

8 tim

D

Avikande tid

40 tim Dag 1-7

E

Omställnings tid

32 tim D - C
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VIKTIGT
På klubbmötet kommer vi att redovisa vad som just
nu händer inom koncernen, och vilka allvarliga hot
som finns mot oss i Degerfors.
Som alla nu säkert hört så har företaget varslat 128
personer i Nyby och det kommer att komma mera
varsel på olika orter. För oss metallare i Degerfors är
vi lugna. (just nu)

KLUBBMÖTE
Måndagen 5 Oktober
FOLKETS HUS C - SAL KL 17.30

7-dygns period
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